
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي سياسي معاصر، 
  24 -  1، صص 1392 پاييز، ومس، شمارة چهارمسال 

  »الصفا اخوان«هاي  ها و انديشه اخالق و سياست در آموزه
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  چكيده
اخالقـي و  هـاي   هـا و انديشـه   تبيين آمـوزه  براياي است  اين گفتار تمهيد و مقدمه

به منظور فهم صائب از پيوستگي اخالق و سياسـت  » الصفا اخوان«سياسي جمعيت 
در ايـن پـژوهش   . هاي ايشان كه ملهم از تعاليم اسالمي و عرفاني اسـت  در انديشه

 انجـام شـده  هاي اخوان از لحاظ روشي بر اساس رويكردي هنجاري  تحليل آموزه
و سرّي  متساهلاجمالي اين جماعت ضمن معرفي  كه بر آن است مقالهاين . است

و دينـي اخـوان بـا     هاي اخالقي كه چه نسبتي ميان آموزه هدبه اين پرسش پاسخ د
  است؟ برقرارانساني  ةجامعسياست و حكمراني 

  .الصفا ها، اخالق، سياست، اخوان ها و آموزه انديشه :ها واژهكليد
  

  مقدمه .1
  الصفا اخوانهاي  شناسي اخالق در آرا و انديشه مفهوم 1.1

الصـفا و   اخـوان «اسالم جمعيـت   فكري، اخالقي و سياسي مهم در تاريخ  هاي  يكي از نحله
كننـدگان و   تـدوين بـودن   گمنـام اين جمعيت و   بودن فعاليت سرّيبه دليل . است» الوفا خلّان

پژوهش و واكـاوي شـده    كمترهاي اين جماعت  ها و انديشه آنان، آموزه رسائلنويسندگان 
نامـه و   فكري نخستين گروه در جهان اسالم بودنـد كـه بـه تـدوين دانـش      ةنحلاين . است
اسـالمي همـت    ةاوليـ هـاي   در سـده  گونـاگون ها و علوم  در گردآوري دانش المعارف دايرة

بـودن فعاليـت    مخفي و اجتماعي ـ نبش فكريرهبران اين ج بودن ناشناسدليل   به. گماشتند
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تمدن اسالمي و تالش در دفاع از آميختگـي   ةشاكلقدر و جايگاه ايشان در تكوين به آنان، 
ويژه آميختگي اخـالق   بهامامت در تداوم نبوت و  ةنظريداري استوار از  عقل و نقل و جانب

  .توجه شده است كمترشان  سياسي ةانديشو سياست در 
در واقع نـامي اسـت بـراي    » برادران باصفا و دوستان باوفا: الوفا خلّانالصفا و  اخوان«

سـوم و   قـرن هاي اخالقي و عرفاني كـه در   جمعيتي فاضل، فيلسوف و متكلم با گرايش
نشر افكـار ايشـان بـوده    عمدة بصره و بغداد دو مركز و  كردند زندگي ميقمري چهارم 
هـايي كـه در    ، اما با توجه به ناماست مذهب سرّي بوده شيعهفعاليت اين جمعيت . است

، ايرانيـان در تشـكيل و   استو مضامين آن  رسائلكتب تراجم و همچنين قرائني كه در 
بيش است در رسائلي كه به زبان عربي نگاشته شده . اند هدايت اين جمعيت نقش داشته

كننـدگان   ر ميـان تـدوين  دكـه  هاي ايراني  همچنين نام. شود ديده مياز سي شعر پارسي 
داشتن ايرانيان  نقشخورد همگي حاكي از  از سوي مورخان به چشم مي رسائلاحتمالي 

 بـارة در يآميـز و مختلفـ   هـاي مناقشـه   ديـدگاه . در تشكيل و هدايت اين جمعيت اسـت 
اهـداف و اغـراض فعاليـت ايـن      ،هـا، مـذهب   و زمان تدوين آن رسائلكنندگان  تدوين

نظران شرقي و چه از سوي خاورشناسان غربـي   جمعيت چه از سوي محققان و صاحب
هـا   شناخت برادران بـه برخـي از آن   رايبتمهيدي  نزلةمكه اجماالً و به  ابراز شده است

  .شود مياشاره 
را به جمعـي از   رسائلبه نقل از ابوحيان توحيدي،  ،اخبارالحكماالدين قفطي در  جمال

بن معشر بسـتي، ابوالحسـن علـي بـن      ابوسليمان محمد از جملهعالمان و متفكران بصره 
آن منسـوب  نويسندگان  در مقامهارون زنجاني، ابواحمد مهرجاني، عوفي و زيد بن رفاعه 

اسـامي   االفـراح  روضة و االرواح نزهةشهرزوري نيز در  ).33: 1380حلبي، ( دانسته است
  ).368: 1365شهرزوري، (ذكر كرده است  رسائلمؤلفان  در جايگاهشده را ذكر

امـا چـون    ،بـوده اسـت  قمري از قرن چهارم پيش  اين گروهپيدايش و ظهور ظاهراً 
سـلطة  از پـيش  و ق  334اخوان در كتمان عقايد خود عامـد و سـاعي بودنـد تـا سـال      

الزمان فروزانفر نيز با  بديع. آنان خبري نبوده است رسائلها و  بويه بر بغداد از انديشه آل
رسـالة  و نيز ابـن العبـري در    المؤانسه و االمتاعرسالة توجه به نظر ابوحيان توحيدي در 

تـر   اول قرن چهارم عقـب نيمة از  رسائلكه زمان تدوين  بر اين نظر است الدول مختصر
  ).326: 1386فروزانفر، (نبوده است 

، امـا در  اسـت گران  مذهب اخوان نيز اقوال و مناقشاتي ميان محققان و پژوهش بارةدر
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و همچنـين  اسـت  به آن پرداخته  رسائلمجموع با توجه به عقايد و تعاليمي كه اخوان در 
بودن آنان قطعي است و اختالف نظر بيشتر مربـوط بـه    شيعهشده،  انجامهاي  نتايج پژوهش

الزم به يادآوري است كه بسـياري از محققـان   . بودن ايشان است اسماعيليبودن و يا  اماميه
زكي پاشا و طه حسـين   احمد. اند دانستهاسماعيلي شيعة اسالمي و خاورشناسان اخوان را 

نـام  اي بـا   رساله و است مذهب اسماعيلي كه تامر عارفو  الصفا اخوان رسائل بر مقدمهدر 
. انـد  بـودن آنـان سـخن گفتـه     اسماعيلياز است تأليف كرده  الوفا خلّانو  الصفا اخوان حقيقه

از نوادگـان  (» بن اسماعيل بن جعفـر  عبداله بن محمد«را  رسائلعارف تامر مؤلف اصلي 
  ).50: 1377نصر، (دانسته است ) )ع(  صادقامام 

به همين نظـر  نيز  1الشيعه تصانيف إلي الذريعهقدر شيعه آغابزرگ طهراني در  محقق گران
  ).360 /4 :1360آغابزرگ الطهراني، الشيخ (متمايل شده است 

گفته است كه احمد بن عبداهللا بـن محمـد بـن     الكبري الشافعيه طبقات در سبكي
دنيـا رفتـه اسـت     از ق 368سالگي در سـال   78اسماعيل اهل نيشابور بوده و در سن 

  ).17/ 3: تا بيسبكي، (
اند از جملـه   اخوان را به اسماعيليه نسبت داده رسائلهمچنين اكثر خاورشناسان معاصر 

آنتـوني   ،)306 :1387مادولونـگ،  (ويلفرد مادولونگ  ،)113 :1380كوربن، (هانري كوربن 
  ).53 :1377نصر، (لين پول، گلدزيهر، ماسينيون و ايوانف ) Black, 2001: 61(بلك 

طيباوي بر اين باور . اند بودن اخوان سخن گفته اماميهمحققان مانند طيباوي از از برخي 
بهـره  رسـائل  از بعد از قرن چهارم، اسماعيليه براي بسط افكار خود هاي  قرناست كه در 

ادوارد بـراون و  . )Tibawi, 1956: 28-46( كه مؤلف اصلي آن رسـائل باشـند   آن بياند  برده
 :Browne, 1909( انـد  معتزله و شـيعه دانسـته  آراي آميختگي نتيجة نيكلسون نيز رسائل را 

292; Nicholson, 1957: 370(.   
بـه آن  بعـدي  هاي  كه در بخش رسائلدر » امامت«دربارة هاي اخوان  ها و آموزه ديدگاه

  .پرداخته خواهد شد تاحدودي به داوري طيباوي نزديك است
هـاي اخالقـي در    پرسش عمده در اين پژوهش معطوف به چگـونگي انـدراج آمـوزه   

لذا تالش شـده اسـت تـا بـا رويكـرد و الگـوي تحليـل        . هاي سياسي اخوان است انديشه
ي  ا هاي اخوان مطالعـه  ها و آموزه هاي اخالقي در انديشه جايگاه مؤلفهدر هنجاري نخست 

ها در تعاليم سياسي برادران باوفـا مـورد    وزهو سپس چگونگي اندراج اين آم شوداجمالي 
  .شودواقع  مداقه
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  الگوي تحليلو  ارچوب نظريهچ. 2
  رويكرد هنجاري معطوف به اخالق 1.2

هاي كالسيك، الگـوي   ويژه انديشه به ،هاي سياسي ها و آموزه يكي از الگوهاي تحليل انديشه
كشـف يـا   «برلين  به تعبير آيزيااين الگو كه . سياسي هنجاري استنظرية تحليل هنجاري يا 

هاي  پرسش با) Berlin, 1984: 120(» روابط سياسي استعرصة هاي اخالقي در  كاربرد انديشه
  .اخالقي بنيادي پيرامون انسان، جامعه، سعادت و زندگي سياسي آميخته شده است

، اما در دوران معاصـر  دارد يدار تبار ريشهالگوي تحليل هنجاري در تاريخ تفكر بشري 
لـذا  . اند كردهتوجه  به آنرالز و نوزيك  مانندبه بعد متفكران و نويسندگاني  1970 ةدهو از 

روشي پويا و زنده در مطالعات  منزلةبه تعبير مارش و استوكر رويكرد هنجاري همچنان به 
  ).50 :1378مارش و استوكر، (شود  دانش سياسي شناخته مي

سياست، دقيقاً بر اساس اين الگوي تحليل و  ةحوزدر  الصفا اخوانهاي  هها و آموز انديشه
بـا   الصفا اخوان. مطالعه و بازشناسي است درخور ،آن هم به غلظتي مضاعف ،رويكرد نظري
هاي عرفاني و رشحات فلسفي سياست و زنـدگي سياسـي و    آموزه ،بيني ديني الهام از جهان

اخـالق و مباحـث مـرتبط بـه آن ماننـد      . كند مياخالق مطالعه  ةدريچرا از  انساناجتماعي 
هـاي   اخـوان آمـوزه   دليـل بـه همـين   . بختي در كانون تفكر اخوان قرار دارد سعادت و نيك

هاي ديني و توحيدي و بدون ارتباط  گرفته از آموزه تئنشسياسي را بدون مقدمات اخالقي 
بر همـين اسـاس الزم اسـت نگـرش و     . دان با مركز ثقل تفكر خود مورد مالحظه قرار نداده

گـاه   رويكرد اخوان به انسان، جهان و مناسبات آن مـورد مالحظـه و مداقـه قـرار گيـرد، آن     
. دشـو هاي برادران باوفا استنتاج  هاي سياسي در انديشه هاي اخالقي با آموزه آميختگي مؤلفه

هـاي سياسـي    آمـوزه  از پـرداختن بـه   پـيش هاي اخالقي و عرفاني اخوان به دو دليل  آموزه
هاي اخالقي در  هاي هنجاري و رگه نخست شناخت مؤلفه ؛اختصار بازشناسي شده است به

هاي مدني و سياسـي   هاي سياسي اخوان و دوم آميختگي اخالق و سياست در انديشه آموزه
  .برادران باصفا و دوستان باوفا

رويكرد هنجاري اخوان به سياست و مناسبات اجتماعي و به طور كلي نگرش اخالقي 
سـعادت و  مقولـة  هـاي آن و توجـه پيوسـته بـه      و عرفاني اين جمعيت به جهان و پديـده 

در اين پـژوهش   به همين دليل. اخوان مشهود است رسائلجاي  جايبختي آدميان در  نيك
 رسـائل واسـطه و از   هـاي اخـوان بـي    و انديشه ها المقدور، آموزه حتي ،كوشش شده است

  .شودايشان بيان 



 5   سيدمحمدرضا احمدي طباطبائي

  

  الصفا اخواناهداف اخالقي و سياسي  2.2
هاي  ايشان مربوط به اهداف و آرمان رسائلاين جمعيت سرّي و دربارة پرسش مهم ديگر 

است را با توجه به اهداف خاصي تدوين كرده  رسائلپرواضح است كه اخوان . استه آن
كه پاسخ مهمي پرداختند، اما سؤال  ميخود و به نشر افكار خود در ميان خواص و پيروان 

به آن خالي از اختالف و مناقشه نيست مربوط به غرض و هدف اصلي اخـوان از تـدوين   
آن از قـرن  دربـارة  پاسخ به اين سؤال و مناقشـه  . و نشر افكار و عقايد ايشان است رسائل

عمـدة  ابوحيان توحيدي در قرن چهـارم هـدف   . است دامه داشتهچهارم تا دوران معاصر ا
دانـد و ضـمن    يونـاني بـا شـريعت اسـالمي مـي     فلسفة اخوان را احياي فلسفه و آميختن 

كنـد   مـي صـداقت و پـاكي ايشـان تمجيـد      ،صفا ،هاي اخالقي مخالفت با ايشان از ويژگي
  ).194 :1377الفاخوري و الجر، (

سياست و قدرت سياسي و تالش براي  ةحوزاخوان را تغيير در  ةعمدطه حسين هدف 
عمر فروخ تالش اخوان بـراي  ). 37 :1380حلبي، (واژگوني خالفت عباسيان دانسته است 

تغيير حكومت را بعيد و دور از حقيقت دانسته و داليلي بـراي اثبـات ديـدگاه خـويش در     
  ).293: 1962فروخ، (آورده است  العربيالفكر  تاريخ رسالة

كه روح  ،راتطهير نفوس آدمي  و سلوك معنوي ،گران نيز اهداف اخالقي برخي پژوهش
تعاليم اسالمي بر آن اشعار و متصوفه و اهل عرفـان بـه آن اهتمـام و اخـوان نيـز بـه دليـل        

هدف اصلي اخوان از تدوين رسائل و نشر عقايد خود  ،تمايالت عارفانه به آن توجه داشتند
بـه ايـن ديـدگاه متمايـل شـده اسـت       » الصـفا  اخـوان  جامعة« ةرسالدر نيز  طيباوي. دانند مي

  ).14 :1930طيباوي، (
هاي عاقالنه  ، مشي عارفانه، آموزهرسائل ةگزيدمترجم  ،نظران مانند حلبي برخي صاحب

كـرده   بررسيو در عين حال مخالفت با دستگاه سياسي حاكم را مجموعاً در اهداف اخوان 
  ).41 :1380حلبي، ( است

در  هـا  آنها و عقايـد   انديشه ،ها براي فهم بهتر اهداف و اغراض اخوان، مداقه در آموزه
در علـوم و فنـون آن روزگـار اسـت و در عـين حـال بـا         دايرةالمعـارفي كه  ،ايشان رسائل
اما با توجه بـه نقـد    ؛استناپذير  شده، اجتناب  گيري آموزشي و تربيتي خاص تدوين جهت
هاي سياسي ديگر  و همچنين آموزه رسائلدر ) حكومت عباسيان(نظام سياسي حاكم  ةگزند

هاي اخالقي، علمي و فلسفي مدنظر قرار  اهداف سياسي اخوان نيز در كنار آموزهبايد ايشان، 
بـرادران باصـفا و   «هاي  ها و انديشه واقعيتي مهم و فراگير در آموزه منزلةبه  البته آنچه. گيرد
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خورد اهداف اخالقي و تربيتي ايشان جهت نيـل بـه سـعادت و     به چشم مي» دوستان باوفا
الصفا صـرفاً بـه دنبـال گـردآوري علـوم و فنـون        اخوان. بختي سرمدي و جاويد است نيك

كـه همانـا سـعادت و     ،خود نبودند، بلكه هدف واالتـري را  ةبرگزيدبراي پيروان  گوناگون
ن با الهـام از رهنمودهـاي قرآنـي و اسـالمي و     اخوا. دندكر ميبختي آدمي است، دنبال  نيك

، مخاطبان را متوجه رسائل گوناگونهاي  هاي اديان ديگر توحيدي، در بخش همچنين آموزه
بايست  كه آدمي در اين جهان خاكي اسير و زنداني است و از اين روي ميد كنن مياين نكته 

دعـوت  مشـخص   يهمه به هـدف كه (الهي و خاتم ايشان  يانبيابا پيروي از مشعل هدايت 
صـفاي بـاطن و تعامـل اخالقـي و صـادقانه بـا        ،تهذيب نفـس  ،و با كليد معرفت) اند دهكر
. دشـو نوعان در اين زندان را بگشايد و در جوار خالق خويش به سعادت سرمدي نائـل   هم

كه تـداوم  » امامت«اساس الگوي  اخوان تحقق اين مهم در جامعه را در پرتو نظام سياسي بر
عباسـيان مخالفـت    ةغاصـبان  ةسـلط بر همين اساس بـا  . اند الهي است تببين كرده يانبياراه 
كشيدند و عملكرد دسـتگاه عباسـي را در    مي و اصل مشروعيت آنان را به چالش  ندكرد مي

سياست عباسيان را  ها آن. كردند خويش قلمداد نمينظر د مراستاي اهداف تربيتي و اخالقي 
خـويش   رسـائل اين رويكـرد را در   گاه البته. دانستند جسماني و ظاهري ميصرفاً سياستي 

 بـراي و  انـد  از انـواع علـوم و فنـون سـخن گفتـه      رسـائل اخوان در . اند يادآور شدهمضمر 
گاه اهداف اخالقـي و تربيتـي خـود را فـرو      اما هيچ ،اند دهكر تالشها  گردآوري و تبيين آن

را نيز در راستاي شناخت وحدت و هماهنگي عـالم   گوناگونبردن از علوم  بهرهو  ندا ننهاده
خـود بـه غفلـت     رسائلاخوان در . نظر قرار داده بودند وجود و توجه به صانع قادر آن مد

  :گويند و مي اند هشدار داده ،كه با سعادت او مرتبط است ،آدمي از اين امر مهم
بازگرديم و متفاوت با . ك استعمرهاي ما ناقص و كوتاه و اجل و سرآمد زندگاني ما نزدي

بيدار شو . شوند مردم خوابند و هنگامي كه مردند بيدار مي. يمكنكرديم عمل  آنچه رفتار مي
كه از وطن دنيا و جسم مفارقـت كنـي و بـه     اي برادر از خواب غفلت و جهالت قبل از آن

ن فـرد  كه هاتفي نـدا دهـد كـه فـالن فـرد بـدفرجام و فـال        دوزخ وارد شوي و پيش از آن
  ).384 /2 :2005 ،الرسائل(فرجام شد  نيك

به فرازي از كالم موالي متقيان علي بن ابيطالـب خطـاب بـه كميـل      رسائلدر اخوان 
 هايتـان  بـدن  بـا  را دنيـا «. برانگيـز اسـت   انديشـه اخوان حوزة دغدغة كنند كه در  اشاره مي
 »]كنـد سـير  [ باشـد  معلّق ملكوت عالم در ها بدن اين ارواح]كه اي گونهبه [ شويد همنشين

 به ايشان اخالقي و هنجاري رويكرد باعث دنيا از اخوان هنجاري تحليل). 317/ 1: همان(
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 عمـده  سياسي موضوع دو در سياست به برادران هنجاري رويكرد. است شده نيز سياست
هاسـت كـه اخـوان     بندي انـواع سياسـت   موضوع اول در تقسيم؛ شود ميرديابي  رسائلدر 

و چنين سياستي  ندا دانسته مراتب سياست را سياست نبوي و سپس سياست امامان اشرف 
 بـارة موضوع دوم در، كردند را متناسب با اهداف تربيتي، اخالقي و رفتاري خود قلمداد مي

هاي شيعي است كـه متعاقبـاً ديـدگاه بـرادران پيرامـون آن       اساس آموزه بر» امامت«مسئلة 
راف از مسير امامت و غصـب منصـب جانشـيني پيـامبر از     اخوان انح. تشريح خواهد شد

و به پيروان خود تغيير عاجـل   اند عباس را نكوهش كرده بنياميه و  بنيسوي خلفاي نااليق 
  .دادند آن را نويد مي
اشـعار   قـرآن گرايانه و با استناد به آيـات   غايتاساس همين نگرش اخالقي و  اخوان بر

بر همين اساس در . اند مسافران اين جهان فقطند و ا آخرت يابنادارند كه آدميان همگي  مي
 ،داراي اصالت اسـت  رسائلكه در تدوين  ،مهم خود را ةدغدغاخوان اين  رسائلجاي  جاي

بودن دنيا كليـد فهـم    منزلگاهسعادت و  ةمقولبرادران باصفا پيرامون  ةدغدغ. شوند يادآور مي
ـ اخالق و سياست و ديدگاه هنجاري به  ويژه درآميختگي به ،هاي ايشان صائب انديشه  ةمقول

اسـاس   گرايانـه، اصـناف خلـق را بـر     اساس همين نگرش غايـت  اخوان بر. است ،سياست
  :گويند كنند و مي سلوك در اين جهان به چهار بخش تقسيم مي

بختي دنيا و آخرت به چهـار بخـش تقسـيم     بختي و يا تيره كه مردم در نيك! بدان اي برادر
بخـت و   برخي از آنان در دنيا و آخرت خوشبخت و برخي در دنيا و آخرت تيره. شوند مي

بخـت و در آخـرت    بخت و برخي در دنيـا نيـك   بخت و در آخرت نيك برخي در دنيا تيره
  ).279 /1 :همان(ند ا  ختب تيره

هـاي هـر    هـا و شـاخص   ، ويژگيقرآنسپس با عباراتي نغز و رسا و با استناد به آيات 
كـارترين مـردم را كسـاني     اخوان با الهـام از معـارف قرآنـي زيـان    . كنند ميين گروه را تبي

 .اند دو جهان محروم شدههر اند و از سعادت و رستگاري  بخت دانند كه در دو جهان تيره مي
  :شوند اخوان يادآور مي
شان از دنيا اندك اسـت و چيـزي در آن كسـب     ند كه بهرها بختان دنيا و آخرت كساني تيره

رسـيده و   رنـج هـاي   اند، و در طول عمرشان با بـدن  اند و در طلب آن مشقّت كشيده نكرده
اند  هاي شريعت نيز گردن ننهاده آنان به فرمان .اند اند و خيري نديده هاي دردناك زيسته جان

ند كه در ا راستي كساني هها ب اند و آن هاي آن پند نگرفته اند و از نهي و از حدود آن درگذشته
 :حـج ( “اين زيانكاري آشكار اسـت ” :فرمايد اند و خداوند مي ديده زيانيا و آخرت همه دن

  ).354 :1380حلبي،  ؛280 /1 :2005، الرسائل( )11
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اي است كه ايـن گمـان را    به گونه رسائلكنندگان  تدوينهاي اخالقي و عرفاني  گرايش
ـ نيز در راستاي » الصفا اخوان«كه انتخاب نام د كن ميتقويت  طهـارت نفـس و صـفاي     ةمقول

. انـد  تصـوف را مشـتق از صـفا دانسـته     ةكلمـ  ن بزرگرفاازيرا برخي از ع ،باطن بوده است
و جل في  عز هللا القيام هو و الصفا نم ماخوذ الصوفي« :گويد ابوالحسن القنّاد مي  كه شيخ چنان
  ).47 :1377نصر،  ؛26 :1914ابونصر السراج الطوسي، (» بشرط الوفا تكل وق

الزم به يادآوري است كه اهداف تربيتي و اخالقـي بـرادران باصـفا از اهـداف سياسـي      
تافتند كـه خـود الگـو و     برادران حكومت و سياستي را برميدرواقع . ايشان جدا نبوده است

سياست عملي باشد و بر ايـن بـاور    ةحوزهاي اخالقي و ديني در  بندي به آموزه سمبل پاي
  .دكنتواند عموم مردم را به اخالق الهي متخلّق  اي نيز مي ضلهبودند كه چنين سياست فا

  
  اخوان در استفاده از منابع و مصادرة متساهالنرويكرد اخالقي و  .3

، توضـيح ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه جمعيـت        اخوان رسائلقبل از پرداختن به مĤخذ 
هاي اخالقي و مسلك عرفاني نگاهي متسـاهالنه بـه مـذاهب و     الصفا به دليل گرايش اخوان
هـا را از   هم استفاده از برخي آمـوزه  دليلو به همين  اند ها داشته و پيروان آن گوناگوناديان 

هـاي   هاي اديـان توحيـدي و همچنـين آرا و انديشـه     ويژه آموزه بهمذاهب و عقايد ديگران 
گيـري   و پيروان خود را از تعصب و سختدند كر ميفلسفي گوناگون در آن روزگار تجويز 

اي از  به باور آنان در هر مذهب و مشرب فكري پـاره . كردند به پيروان مذاهب ديگر منع مي
هـا و علـوم    گرفتن آن خامي و موجب غفلـت از دانـش   ناديدهتوان يافت كه  ميرا حقيقت 

هـاي اخالقـي و    آمـوزه  در رسـائل ترين و بيشترين استناد اخـوان در   مهم. دشو ميگوناگون 
. اسـت  انجيـل و  تـورات و سپس كتب آسماني ديگـر ماننـد    مجيد قرآنتربيتي معطوف به 

هـاي اخـوان    هـا در آمـوزه   جوهر يكسان اديان ابراهيمي و توحيدي و واحدبودن هـدف آن 
خواستند كه بـا هـيچ دانـش و علمـي      اين جماعت از پيروان خود مي. دارداي  جايگاه ويژه
اخـوان   2.د و هيچ كتابي را فرو نگذارند و به مذهبي از مذاهب تعصب نورزنـد دشمني نكنن

برانگيز  هاي انديشه گفته .»گيرد مذاهب و علوم را دربر ميهمة مذهب و كيش ما «: گفتند مي
  :توجه است درخورپيرامون اين موضوع  رسائلاخوان در 

ها را تأييد نمايد با علمي از علوم دشمني نورزند،  سزاوار است كه برادران ما كه خداوند آن
يا كتابي از كتب را فرونگذارند و نسبت به مذهبي از مذاهب تعصب نورزند، زيرا آيين مـا  

  ).35 /4 :2005، الرسائل(گيرد  مي مذاهب و علوم را دربر همة
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كه در تمـدن  گويند  هايي سخن مي كه اخوان در آن روزگار از آموزه آن برانگيز نكتة تأمل
از آن  ،اخـوان دور اسـت   ةزمانكه بيش از هزار سال از  ،زمين و در روزگار ما مغربمعاصر 

اي بـه همـراه مخالفـت بـا      آشكار بود كـه چنـين انديشـه   . شود ميتعبير به پلوراليسم ديني 
توانسـت عـداوت    حكومت عباسيان، عالوه بر دشمني دستگاه خالفت عباسي با ايشان مـي 

  ).137/ 2: 1385ابراهيمي ديناني، (گر مسلمان را نيز عليه اخوان برانگيزاند هاي دي گروه
را هـا و منـابع علمـي     هـا، حكمـت   اي انديشـه  اساس چنين نگرش متساهالنه براخوان 

گونـه كـه    امـا همـان  . كرده بودندها استخراج  و به باور خود نكات سودمند را از آن گزينش
عمل صالح، اخـالق نيـك و    برايها را تمهيدي  آرا و انديشه ،ها گفته شد، اخوان اين آموزه

و در عين حـال سـالمت    اند فتهبختي جاويد پذير صفاي باطن جهت نيل به سعادت و نيك
  .دانستند نظام سياسي را ضامن تعميم اين نگرش در ميان خلق مي

  :اند هكردبارور از چهار منبع هاي خود را  شوند كه انديشه يادآور مي رسائلاخوان در 
  ؛هاي حكما و دانشمندان كتب و آثار مدون علمي و كتاب :منبع اول
هـاي اخـوان در    كه محور اصـلي آمـوزه   قرآنويژه  بهكتب و صحف آسماني  :منبع دوم

  ؛هاي اخالقي و تربيتي است انديشه
كه شامل تركيب افالك، اقسام بـروج و اشـكال    االعم بالمعني طبيعتكتاب  :منبع سوم

  ؛هاست وجودات و مراتب آنم
 ةواسـط شوند و  كتاب الهي است كه جز افراد مطهر و پاك به آن نائل نمي :منبع چهارم
اي از ابهـام و تأويـل    منبع چهارم در هالـه  بارةالبته توضيحات اخوان در. اند فيض آن مالئكه

  ).36 /4: 2005، الرسائل( قرار دارد
و معرفتـي   اي بينـي  گيـري و تكـوين جهـان    شكلهاي اخوان باعث  اين تلفيق در آموزه

اخوان حتي در مسـائل  . استده شآنان  جانباز  ،ها و علوم دانش ةحوزويژه در  به ،تركيبي
نفـس بـه عقيـدة سـقراط      يبقـا مـثالً در  . نيسـتند  يكسـان  فلسفي نيز پيرو مسلك و روش

منطق صوري ارسطو و در منطق پيرو . اند و در خلقت جهان تفكري فيثاغورثي دارند متمايل
در مسائل مربـوط بـه افـالك و سـتارگان بـه عقايـد       . در متافيزيك تفكري افالطوني دارند

انـد و در مسـائل مربـوط بـه اعـداد و جايگـاه آن در معرفـت جهـان از          هـا متمايـل   حراني
در عين حال اخوان تـالش وافـري   ). 68 :1377نصر، (اند  هاي فيثاغورثيان بهره برده انديشه
تلفيق و سازش ميان حكمت و شريعت يـا بـه عبـارت ديگـر عقـل و شـرع مبـذول         براي
هاي ديني از طريق تفسير باطني و تلفيق ميـان   و از سوي ديگر تأويل برخي آموزه اند  داشته
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كـه اخـوان در    ،كـريم  قـرآن نفوذ . نظر قرار داده بودند گرايي و باطن را مد خردگرايي، دين
در تكوين معرفت كلي اخوان به جهـان   ،كنند ات آن استناد ميبه آي رسائل گوناگونمباحث 

  .مشاهده و مداقه است درخوروضوح  بهو جايگاه انسان در آن نيز 
كـه عبـادات و آداب مـذهبي را     براي آن فقطباطن نه  ةفلسفاسماعيليان از  ،استگفتني 

بلكه در تلطيـف و تفسـير بسـياري از     ،كردند تري نشان دهند استفاده مي محمل حقايق كلي
هـا از آن سـود    وجوه مذهبي مانند حيات پس از مرگ، معـاد، بهشـت و دوزخ و ماننـد آن   

  ).18 :1369هاجسن، (جستند  مي
پاسـخ ايـن    ، به همين دليـل قدرت در سياست عملي به دور بودند ةحوزاز  الصفا اخوان

انـد كـه آيـا تسـاهل      فرو نهاده رسائلگران حداقل در  سؤال را در ذهن مخاطبان و پژوهش
سياست  ةحوزكه به  يا ايناست علم و دين بوده  ةحوزمذهبي و علمي آنان صرفاً مقصور به 

  ؟بوده است پذير هاي مختلف سياسي نيز تعميم و در مواجهه با گروه
  

  الصفا اخوانرويكرد اخالقي و سياسي در مراتب و تشكيالت داخلي . 4
آوري علوم و فنون و يا جمـع بـين    قصد جمع  الصفا صرفاً به شد اخوانگونه كه گفته  همان
. انـد  دهكـر نرا تدوين  رسائلهاي فلسفي و ديني و پرداختن به اهداف سياسي خاص  آموزه

كه در پرتو تهـذيب نفـس و گذشـتن از     ،سعادت و خوشبختي آدمي را ةمقولاين جماعت 
هـاي اخالقـي، تربيتـي و     هدف در آمـوزه ترين و بارزترين  مهم ،دشو ميعقبات آن حاصل 

از  يعلم وضوعاتمحتي در ضمن پرداختن به  دليلهمين  هب. سياسي خود قرار داده بودند
انـد و بـه    خود را فرو ننهادهي يغاهيئت و موسيقي اين هدف  ،هندسه ،رياضي ،نجوم جمله

بختـي آدمـي و    پايدار خود پيرامـون چگـونگي رسـتگاري و نيـك     ةدغدغتناسب به همان 
و  قـرآن آيـات   بيـان كننـد بـا    پردازند و تالش مي مفارقت روح مزكي از جسم هيواليي مي

الهي و يا فالسفه و ملوك، ذهـن خواننـده را    يانبياهايي از  روايات نبوي و همچنين داستان
بـر مبنـاي    هـا  آن. ندكناصلي يعني چگونگي رستگاري آدمي متفطن  ةمسئلمجدداً به همان 

دن اخـالق در مسـلخ قـدرت و    كـر  قربـاني به دليل  ،نگرش با دستگاه سياسي عباسيهمين 
كردند در ميـان   تالش مي ها آن. سرِ ناسازگاري داشتند ،غفلت از پاسخگويي در درگاه الهي

هاي مسـتعد را شناسـايي    مردمي كه عمدتاً اسير اقبال به دنيا و غفلت از آخرت بودند انسان
اخـوان اهـداف تربيتـي و    . بيت و تعاليم خاص خود قـرار دهنـد  و از كودكي تحت تركنند 

  :دندكر ميو پيروان به چهار مرحله و درجه تقسيم مان لمتع نآموزشي خود را با توجه به س
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از . درجه و گروه اول مربوط به كساني بود كه سن آنان ميان پانزده تا سي سـال بـود  . 1
 )بـرادران نيكوكـار مهربـان   (» ان االبرار الرحماءاالخو«هاي افراد اين گروه كه آنان را  ويژگي

  .ناميدند، صفاي روح، تيزهوشي و سرعت انتقال بود مي
اين مرتبه مربـوط بـه   . گروه دوم كساني بودند كه سن آنان بين سي تا چهل سال بود .2

بـرادران  (» الفضالء االخيار  االخوان« الصفا آنان را اخوان. دداشتن  رياست  ةمرتببود كه  كساني 
مهرباني و وفاداري به اخـوان از   ،شفقت ،بخشش ،مراعات برادران. ناميدند مي )نيكوكار دانا 

  .هاي گروه دوم بود ويژگي
ايـن مرتبـه از آنِ   . بودنـد  )برادران داناي گرامي(» االخوان الفضالء الكرام« سوم گروه .3

بودند كه نواميس الهي   اين گروه كساني. بودكساني بود كه سن آنان بين چهل تا پنجاه سال 
دادنـد و   شناختند و با پختگي و تجربه و صبوري، كارها را به رفق و مدارا فيصله مـي  را مي

و توانـايي   ندبود  اين گروه صاحبان قدرت. دندكر ميعقايد را تبيين و راه هدايت را روشن 
  .داشتند امر و نهي 

بايست نيـل بـه آن باشـد     پيروان مي ةهمهدف غايي  چهارم كه به باور برادران گروه .4
سـال  اين مرتبه مربوط به كساني بود كه سن آنـان از پنجـاه   . عالي كمال انساني است ةمرتب
آمادگي براي رسـتاخيز و   ةمرحلاخوان بر اين باور بودند كه اين مرتبه، مرتبه و . گذشت مي

د يمؤكه  را، برانگيزي انديشهتعابير  آنان ةافراد اين گروه و مرتب بارةدر .مفارقت هيولي است
در  الصـفا  اخـوان . اند با نثري شيوا و جذاب بيان كرده ،اهداف تربيتي و اخالقي اخوان است

ها و درجات معنـوي   ويژگي» النفسانية السياسة«پايان رسالة پنجاه و يكم در فصلي با عنوان 
 نـد كن مـي  دعـوت چهارم  ةمرتبسيدن به اخوان را به ر ةهمو  اند چهارم را يادآور شده ةطبق

  ).231 /4: 2005، الرسائل(
رود  ها كنار مي اهللا را طي كردند حجاب چهارم براي افرادي كه درجات سير الي ةمرتبدر 

. كنند و آنان عالم ارواح و مالئكه و اصناف خلق را در عالم ملكوت و مجردات مشاهده مي
  :در اين باره در فصل مزبور آمده است

ها و نفوس ايشان از  كساني است كه دل ةرتبممالئكه است  ةرتبمانساني كه بعد از  ةمرتباما 
و در پرتو علوم و معارف احيا و چشـم بصـيرت   است خواب غفلت و جهالت بيدار شده 

بينند آنچه از حواس ايشان  و اين نفوس با چشم بصيرت و دل مياست ها گشوده شده  آن
ي و روحاني و موجودات عقلي، و اين نفوس در پرتو صفاي باطن، پنهان بود از امور معنو

چنين . كنند جا مشاهده مي يقين اصناف مردم را در آن ةديدعالم ارواح را مشاهده كرده و با 
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صورت مجرد از هيوالي جسماني است و از جنس ) كه به اين مرتبت رسيده است(نفسي 
. اني و كروبي و ساكنان عرش الهي استمالئكه و از جنود پروردگارت از موجودات روح

هاي ايشان  وضعيت و حاالت و سرور و لذت و نعمت) كه به اين مرتبه رسيده(نفس آدمي 
  ).همان( شود بر او آشكار مي

 تبيين شـده  گوناگونبه اشكال  رسائلجايِ مطالب  جايبرادران باصفا كه در  ةآموزاين 
 ،داردريشـه  هاي عرفـاني نيـز    كه در آموزه ،، گرايش عارفانه و اخالقي آن جماعت رااست

 ةكاملـ انسـان كامـل و نفـس     ةدربار رسائلمفهومي كه گردآورندگان . دكن ميخوبي تبيين  به
ها و  فهم انديشه ةسنج، راه نيل به سعادت جاويد كه كليد متدلوژيك و اند دهكرمطمئنه بيان 

هاي مختلف در جهان اسالم است  نحلههاي سياسي و اجتماعي بسياري از متفكران و  آموزه
  ).111 :1386احمدي طباطبائي، (د كن مي نرا روش
  

  الصفا اخوانهاي سياسي  ها و انديشه رويكرد اخالقي در آموزه. 5
هـاي   آمـوزه (گرفته از آيين ديني و مذهبي آنان  تئنشهاي سياسي اخوان  ها و آموزه انديشه
. اسـت تربيتي و اخالقـي ايشـان از سـوي ديگـر      ،هاي عرفاني سو و انديشه از يك) شيعي
حكومت در اجتماع بشري، هـر حكومـت و    تشكيلالصفا در عين دفاع از ضرورت  اخوان

تابنـد و بـر ايـن اسـاس از سياسـت فاضـله        هر روشي را در حكمراني و سياست برنمـي 
ـ   لـذا  . انـد  سخن گفتـه ) نامطلوب(فاضله  و غير) مطلوب( واع از داوري ايشـان پيرامـون ان

خـوبي   بـه هـاي سياسـي اخـوان     نسبت اخالق و سياست در انديشـه سياست و حكومت، 
  .مشهود است

 ،ديدگاه خاص ايشان پيرامـون حكمـت   ةمالحظهاي سياسي اخوان بدون  تبيين انديشه
هـاي ايشـان ابتـر و     سعادت و همچنين آميختگي اخالق و سياست در آمـوزه  ةمقول ،فلسفه

بيني اخالقي  كه متأثر از جهان ،سياسي اخوان با رويكرد اخالقي هاي انديشه. نمايد ناقص مي
 رسائلو ديني ايشان و در جهت پيوند ميان اخالق و سياست است و به صورت پراكنده در 

  :شود ميبه چهار بخش عمده تقسيم  ،اخوان گرد آمده است
  ؛حكومت و آميختگي دين و دولت تشكيلضرورت  )الف
  ؛ها و حكومت ها بندي سياست تقسيم )ب
  ؛ها تعاقب دولت ةنظرينقد نظام سياسي و  )ج
  .امامت ةنظري )د



 13   سيدمحمدرضا احمدي طباطبائي

  

  اجتماع، حكومت و آميختگي دين و دولت ليتشكضرورت  1.5
يونـان   سياسـي  فلسـفة فـارابي و   ويژه به ،اسالمي فالسفة هاي آموزه مالحظةبا  الصفا اخوان

در عين حال مباحث خـود را در   و اند كردهباستان، نياز آدمي به اجتماع و حكومت را تبيين 
 بـه  هـا  انسـان  نيـاز  اخوان. اند كردههاي اخالقي و ديني دنبال  با آموزه سو هم سياست حوزة

و بـر ايـن بـاور     انـد  دانسـته  اش طبيعي و غريزي نيازهاي و آدمي سرشت مولود را يكديگر
 ولـذا تشـكيل اجتمـاع     كنـد، نيازها را برآورده  اين همةتواند  نمي تنهايي بهبودند كه انسان 

 برعهـده  را كـاري  گروهـي  هر تا است ناپذير اجتناب نيازها رفع يبراو معاضدت  همكاري
نـوع و تعاقـب    يبقا«و از همكاري گروهي ايشان به تعبير خواجه نصيرالدين طوسي  گيرد
  ).208: تا بيطوسي، ( شودحاصل » نسل

كـار آدميـان متفـاوت و متفاضـل     اساس تالش و  مندي از مواهب دنيا را بر اخوان بهره
مـرج   و هـرج سياست و تـدبير ابتـر و تـوأم بـا      ،و اجتماع بشري را بدون زمامدار اند دانسته

ماننـد خـوارج كـه منكـر      ،در بامـداد اسـالم  را هـا   برخي گـروه  ةانديشاخوان . شمردند مي
در دفاع  )ع(  اميرمؤمنانهاي  اسالمي بودند، با استناد به گفته ةجامعزمامداري و حكومت در 

 ،حكومـت  ،البته اخـوان بـه سياسـت   . كردند حكومت در جامعه رد مي تشكيلاز ضرورت 
. كه متعاقباً به آن پرداخته خواهد شد اند اي داشته مدارج و شرايط زمامدار نگاه ويژه ،مراتب

حـوزه   هاي خود در ايـن  در تبيين انديشهو  گويند از آميختگي دين و دولت سخن مي ها آن
هاي اسـالمي و سـنت    هاي سلوكي ايرانشهري در ايران باستان و هم به آموزه هم به انديشه
  .اند دهكرنبوي استناد 

دارند كه رياست و سياست دنيوي و اخروي گاه در يك فرد متجلـي و   اخوان اشعار مي
اخـوان حكومـت حضـرت    . مانند پيامبري كه هم نبي است و هـم زمامـدار  د شو ميمتبلور 
هـاي موفـق    و برخي پيامبران ديگر ماننـد داوود، سـليمان و يوسـف را نمونـه    ) ص(  محمد
امـا يـادآور    ،دانند گونه سياست درآميختگي دين و دولت و رياست دنيوي و اخروي مي اين
و در موارد گوناگوني دسـتگاه   نيستشوند كه همواره تجلي هر دو سياست در يك فرد  مي

پردازند كه به هر شكل، قـوام   اخوان سپس به اين نكته مي. تديني از دستگاه سياسي جداس
هـاي   هـا بـه انديشـه    بـودن آن  تـوأم است و در تبيين ضرورت  وابستهنظام حكومتي به دين 

  :گويند و به نقل از اردشير بابكان مي اند ايرانشهري ايران باستان نيز استناد كرده
. زادند كه يكي بدون ديگري استواري نخواهد داشت دو برادر و هم) حكومت(دين و ملك 

دين اساس حكومت است و حكومت نگاهبان دين و آنچـه پايـه و اسـاس نـدارد از بـين      
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بنابراين حكومت و ملك نيازمند پايه و . خواهد رفت و آنچه نگاهبان ندارد تباه خواهد شد
  ).404 /3 :2005، الرسائل(اساس است و دين نيز نيازمند نگاهبان 

هاي ديني، دين و  هاي ايرانشهري با استناد به آموزه عالوه بر استناد به انديشه الصفا اخوان
  .دانستند  هاي اخالقي را جوهر آن مي و ارزش اند دولت را به يكديگر پيوند زده

  
  سياست مراتب و ها پيوند اخالق و سياست در نگرش اخوان به انواع حكومت 2.5

ايـن   ةعمـد بخـش  . انـد  ش از پنج نوع سياست و تدبير سـخن گفتـه  خوي رسائلدر  اخوان
خـواني   بشري است كه با مفهوم مصطلح از سياسـت هـم   ةجامعها ناظر به هدايت  سياست

دارد و برخي ناظر به سياست و تدبير انسان نسبت به نفس خويش است كه در ايـن مـورد   
  .اند كار برده انديشي به سياست را به معني تدبير و چاره ةواژبرادران 

» الدينيـة  والشـرعية  االلهيـة  الناموسية الرسائل« نامهشتم از فصلي با  ةبهرالصفا در  اخوان
و سياست بالمعني االخـص كـه   ) مطلق تدبير در عالم وجود(سياست بالمعني االعم  ةدربار

بشري و تدبير امور مردم از سـوي حكمرانـان و زمامـداران اسـت سـخن       ةجامعمربوط به 
 رسـائل در بخش نخست كه مربوط به سياست بالمعني االعـم اسـت، نويسـندگان    . اند گفته

كائنات و عالم وجود است سائس و مدبر كـل و   همةشوند كه خداوند كه خالق  يادآور مي
 ةجامعسپس به سياست و تدبير در . عالم روان و نافذ است همةاعظم است كه فرمان او بر 

اول  3:نـد كن مـي اخوان در اين بخش سياست را بـه پـنج بخـش تقسـيم     . پردازند بشري مي
، دوم سياست پادشاهي و حكمرانـي، سـوم سياسـت    )سياست پيامبران الهي(سياست نبوي 

  ).231 /1 :همان) (نفساني(عمومي، چهارم سياست خصوصي و پنجم سياست ذاتي 
يق قوانين و سنن الهي و هم به اصـالح  سياست نبوي هم به تنظيم امور اجتماعي از طر

بـه  هـا را   انسانو پردازد  مينفوس آدميان و زدودن اذهان مردم از آرا و عقايد فاسد و باطل 
 هـدايت  بختي دنيوي و اخروي است آن نيك  ةنتيجرفتار و عاداتي كه ثمره و ، عقايد ،افكار
نفوس آدميان و هـم بـر بـاطن     اين سياست كه به تعبير ابوحامد غزالي هم بر ظاهر. كند مي

  ).12 /1 :تا غزالي، بي(الهي است  يانبيانفوس آنان حاكم است مختص 
اخـوان ايـن   . بشـري اسـت   ةجامعـ مرتبة دوم سياست، سياست ملوكي و حكمراني در 

راه  ةادامـ كه بر مدار دين و حفظ شريعت و احكام الهي استوار باشد  آنسياست را به شرط 
  4:گويند دانند و مي ميالهي  يانبيا
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) الهي(سنت  ياحياسياست پادشاهي و حكمراني بر مدار حفظ شريعت در امت اسالمي و 
ساختن احكام صـاحب   جاريحدود، تنفيذ و  ةاقاماز طريق امر به معروف و نهي از منكر، 

رساندن بزرگان  ياريو ) از شرارت(شريعت، رد مظالم، سركوبي دشمنان و بازداشتن اشرار 
دارد كه  اختصاصالهي  يانبيا) حقيقي(اين سياست به جانشينان . اخيار استوار شده است و

  ).231 /1 :2005، الرسائل(ند ا شده هدايتهمان امامان 

در بخـش مربـوط بـه     )ع(  معصومين ةائمامامت  باب درهاي شيعي اخوان  آموزه بارةدر
. هاي برادران باصفا، توضيحات تكميلي ارائه خواهد شد ها و انديشه در آموزه» امامت« ةنظري
  .دانند مي )ع(  ائمهاتخاذ چنين روشي در سياست را مختص ها  آن

ماننـد رياسـت اُمـرا و    . سياست عمومي نيز رياست بر اجتماعات و جوامع بشري است
مقصـود اخـوان از سياسـت    . دهي ارتـش حكمرانان بر جوامع و مدن يا روستاها و يا فرمان
هايي كه بـرادران در سياسـت    مؤلفه ةمالحظعمومي مطلق حكمراني و رياست است بدون 

هايي از دانش سياسي در اين حـوزه   مؤلفه سپس. اند آن را مطلوب دانسته) نوع دوم(ملوكي 
ه باشند، مانند سياست به آن اشراف داشت ةشوند كه بايد حكمرانان در اين مرتب را يادآور مي

دادن در امـور   انصـاف  ،چگـونگي همبسـتگي آنـان    ،شناخت طبقات اجتماعي و شهروندان
  .شان لحمربوط به ايشان و رعايت مصا

ست و اختصاص به زمامداران و يا ها انسان همةچهارم و پنجم سياست مربوط به  ةمرتب
چهـارم از   ةمرتب. مندنا اخوان اين سياست را سياست خاص يا خصوصي مي. پيامبران ندارد

خانه و خانواده اعم از تدبير امور اقتصادي و يا نوع رفتار  امور درسياست تدبير آدمي است 
و تعامل با همسر و فرزندان و خادمان، و شناخت چگونگي رعايت حقوق آنـان و رعايـت   

  .مصالح دنيوي و اخروي ايشان
شود، ناظر  آحاد اجتماع مربوط مي همةخاص دارد و به  ةجنبپنجم سياست نيز كه  ةمرتب

» الذاتيـة  السياسة«اين سياست را الصفا  اخوان. به سياست آدمي است نسبت به نفس خويش
هاي شيطاني آن مانند غضـب و شـهوت و تنظـيم     گاه شناخت نفس آدمي و كمين. اند ناميده

يـا بـه تعبيـر    نوعان نيز نيازمند سياست فردي  صحيح رفتار و گفتار و چگونگي تعامل با هم
اخوان آبشخور سياست ذاتي و تدبير صائب رفتار و كردار آدمي . اخوان سياست ذاتي است

گوينـد راهـي    دانند و مي در اين حوزه را در پرتو توجه و شناخت معاد و نفس بازپسين مي
بايست سرمشق رهروان و  اند مي الهي و به دنبال آنان عالمان فاضل و حكما پيموده يانبياكه 
سياست انسـان بـه نفـس خـويش     ). 232 /3 :همان(اهللا قرار گيرد  هل طريق در سلوك اليا
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همـت   ةهـ هاي اخوان كه تربيت نفس و پـااليش آن را وج  اما در آموزه ،شخصي دارد ةجنب
تـرين داليـل دوري    اي كـه از مهـم   بـه گونـه   ،يابد خود قرار داده بودند اهميت مضاعف مي

ماندن انسان در ايـن آوردگـاه    ناكاماند  سياست عملي از اخالق كه برادران از آن تبرّي جسته
  .نفساني است

در نوشتاري بـا   راخصوصي  زندگي حوزةو تدبير در  سياستنيز  سينا  ابن ،است يگفتن
  .است كرده بازشناسي »السياسة في«يا  »السياسة«نام 

اند، اخالق و سياست  سياست كه برادران باصفا به تشريح آن پرداختهدر مراتب مختلف 
و تصويري هنجاري و ارزشي و تاحدودي آرماني از سياست عرضـه   اند به هم آميخته شده

  .شده است
 گونـاگون داراي مراتـب و مـدارج    رابشـري   ةجامعـ سياسـت در   الصفا اخواندر واقع 

و هـدف يـا اهـداف سياسـت      سائس موقعيت و وضعيت اساس بر سياست مرتبة. دانند مي
بـاالترين و اشـرف    كـه  دارد مراتبي سلسلههاي اخوان، سياست  در آموزه. شود ميمشخص 

تـر و درجـات اخـس     سپس سياست به مراتـب نـازل  . الهي است يانبيامراتب آن سياست 
  . رسد يابد و نهايتاً به سياست و تدبير آدمي نسبت به نفس خويش مي تعميم مي

 ةالزمـ زمامـداران   به دسـت اصالح و پااليش نفس هاي برادران  در آموزهاز سوي ديگر 
چنـين نگرشـي بـه    . اصالح نظام اجتماعي، دادگري و پرهيز از ستم به اصناف خلق اسـت 

ابوحامـد  تأليف  الدين علوم احياءسنگ  گران ةرسالمراتب سياست با توضيحات مستوفي در 
  ).13 -  12 /1 :تا بيغزالي، (تبيين شده است  غزالي

) بـردن از وي  نـام البتـه بـدون   (سياسي فـارابي   ةفلسفاخوان در فرازي ديگر با تأسي به 
و مانند فـارابي  ند كن ميفاضله تقسيم  سياست را به دو بخش سياست فاضله و سياست غير

االعضـاء،   تام :شمرند دوازده ويژگي و بايسته برميبراي رئيس يا زمامدار در سياست فاضله 
كاري، عـدل   درست ،راستي ،دار فضل و دانش زبان، دوست گشادهحافظه،  خوشفهم،  خوش

 ،اعراض از اغـراض مـادي و دنيـوي    ،بلندهمتي  و انصاف، اعتدال در اكل و شرب و نكاح،
  ).277 :1387طباطبائي،   احمدي(قوي  ةارادعزم و 

هاي شارع  اند در واقع بايسته بيان كردههاي فارابي  هايي كه اخوان با تأسي به آموزه بايسته
  ).271 :1361فارابي، (و واضع شريعت است كه مستظهر به وحي الهي است 

هاي اخوان در تبيين سياست فاضـله در واقـع معطـوف بـه عقالنيـت يـا        جوهر انديشه
 از طرف ديگر برادران اين. اند هاي آن را يادآور شده عقالنيت سياسي است كه اخوان بايسته
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ترتيـب ميـان عقـل و     بـدين دانند و  هاي ديني مي ها را در تالئم و هماهنگي با آموزه ويژگي
  .ندكن ميوحي پيوند برقرار 

ملوكي كه مردم را . دانند فاضله را سياست ملوك جبار و ستمگر مي اخوان سياست غير
و انصـاف بـا   عـدل   ةدايرخوانند و خارج از  ميل آنان به فرمانبرداري فرامي خالفبه قهر و 

و آن را در   اخوان گاه از اين سياست تعبير به سياست جسـماني كـرده  . ندكن ميايشان رفتار 
 ةغلبـ سياست جسماني در پرتو رياست توأم با قهـر و  . اند مقابل سياست روحاني قرار داده

 ؛دشو ميسلطان، بدون مقبوليت عمومي و صرفاً با حكمراني و تحكم بر جسم مردم حاصل 
 ،با متوليان شريعت و نـاموس الهـي اسـت   آن كه رياست  ،كه در سياست روحاني حاليدر 

بختـي و سـعادت    تعامل با مردم بر مدار عدل و انصاف و شفقت و در جهت نيل بـه نيـك  
در واقع مقصود برادران از سياسـت جسـماني   ). 206 /4 :2005، الرسائل( استوار شده است
سياسـت و حكومـت   «معاصر  ةبرجست يفقهايكي از  اخالقي و به تعبير همان سياست غير

  ).6 :1327نائيني، (است » تملكيه
در  جمهوريـت رسـالة  فاضله را نخست افالطـون در  مدينة اصطالح سياست فاضله و 

تــحقق آن را در گـرو حكومـت    كـه  كار برد ه تـعريف نظـام سياســي مطلوب خويش ب
حكـيم متقـدم   از جمله  ،حكماي اسالمي سپس). Plato, 1998: 190( فيلسوفان دانسته بود

هـاي   به تشريح مؤلفه ،الفاضله المدينه اهل آراءاي با نام  در رساله) معلم ثاني(ابونصر فارابي 
سينا، ابوالحسن عامري   ابنديگر مانند فالسفة پس از وي  .اند آن با محتوايي آرماني پرداخته

الصـفا بـر اسـاس     اخوان رسائلنيشابوري، خواجه نصيرالدين طوسي و همچنين مؤلفان 
دقيق فارابي به زبان تازي اين اصطالح را در تبيين سياست مطلوب خـويش بـه   ترجمة 
  .اند كار برده

  
  اخالق و سياست و الزامات آن 3.5

نظام سياسي مطلوب هاي اخالقي و انساني در حكمراني را الزمة  بندي به ارزش اخوان پاي
يعنـي دسـتگاه خالفـت عباسـي در      ،دانستند و بر همين اساس دولت حاكم آن روزگار مي

و از  دانسـتند  مياخالقي  عادالنه و غيرنارا حكومت جور و غاصب و عملكرد آن را  ،بغداد
 بـر  ،همچنين به پيـروان خـود تغييـر و دگرگـوني آن را    . دندكر ميتعبير آن به دولت اشرار 

 تلـك «عمران كه   آل ةسور 139 ةآياساس  دادند و بر نويد مي ،ها تعاقب دولت ةآموزاساس 
زوال آن  »گـردانيم  را ميان مردم مـي  ]شكست و پيروزي[ما اين ايام : الناس بين نداولها االيام
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هاي اخوان در نقد نظام سياسـي حـاكم بـر زمـان خـويش       گفته. كشيدند دولت را انتظار مي
  :گويند جا كه مي ويژه آن به 5استتأمل  درخور

بيني اي برادر نيكوكار مهربان كه دولـت اشـرار و بـدكاران بـه نهايـت رسـيده و        و تو مي
در پي تناهي در افزوني جز انحطاط و كاستي نيايـد و  اما است، شده شان ظاهر  ي نيرومند

امـت و گـروه    و گروهي بهامتي اي از  نيز بدان كه دولت و قدرت در هر روزگار و زمانه
رود  يابد و از دودماني به دودمان ديگـر و از شـهري بـه شـهر ديگـر مـي       ديگر انتقال مي

  ).155 /1: 2005، الرسائل(

ناپـذير   تعاقـب اجتنـاب   ةنظريـ ابـن خلـدون   هاي بعد  در قرنالزم به يادآوري است كه 
هـا و   و زوال دولـت شناختي با رويكرد ديني در پيدايش  ي جامعه ا نظريه منزلةبه  راها  دولت
  ).248 -  277 /1: 1366ابن خلدون، (ها پروراند  تمدن
  
  امامت ةنظرياخالق و سياست در  4.5

چهل و دوم، چهل و هفتم، چهل و هشـتم، چهـل و نهـم و آخـرين      ةرسالالصفا در  اخوان
 بـراي الهـي   يانبيـا نبوت و رسالت  ةمسئلپنجاه و دوم است ضمن تشريح  ةرسالرساله كه 
آخرين سفير الهـي اشـاره    در مقامها از جانب خداوند به رسالت پيامبر اسالم  انسان هدايت

در اسـتمرار صـيانت از احكـام شـريعت و     » امامـت «ضرورت انعقـاد   بارةكرده و سپس در
چهـل و دوم   ةرسالاخوان در . اند سخن گفته) ص(  اسالمهدايت خلق پس از رحلت پيامبر 

ضمن تشريح ضرورت انعقـاد  » االمامه في العلماء اختالف بسب بيان في«در فرازي با عنوان 
ها  اسالمي به منظور حفظ شريعت و احياي سنت، به اختالف گروه ةجامعامامت در نظام و 

شوند كه ايـن اخـتالف نظرهـا نـه در اصـل       كنند و يادآور مي هاي اسالمي اشاره مي و نحله
سپس . بوده است )ص(  اكرمامامت بلكه در مصداق امام و تشخيص جانشين حقيقي پيامبر 

و  اند اشاره كرده) شيعه ةنظري(و ديدگاه نص ) اهل سنت ةنظري(اخوان به دو ديدگاه انتخاب 
مردم پس از پيامبر و  همةميان امت اسالمي كساني معتقدند كه امام بايد افضل از «: گويند مي

به اين امـر   )ص(  پيامبريعني  .ترين فرد به ايشان در نسب و همچنين منصوص باشد نزديك
باشد و از امت اسالمي كساني خالف اين ديدگاه ده كرتصريح و جانشين خود را منصوب 

پذيرنـد و بـر امامـت و     اخوان طريق نص را مي سپس). 403 /3 :2005، الرسائل(» را دارند
و به مقام عصمت ائمـه   كنند ميتأكيد  )ع(  معصومين ةائموصايت و محبت حضرت علي و 

  : دارند و اشعار ميند كن مياذعان  اند دهكر» طاهرين«كه از ايشان تعبير به 
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كند، محبت و دوستي  رقرار مياي برادر نيكوكار مهربان، از اموري كه ميان ما و شما پيوند ب
ر مؤمنين علي بن ابيطالب و يپيامبر و اهل بيت طاهرين آن حضرت و متوليان و زمامداران ام

  ).161 /4 :همان( استآنان باد  ةهمطاهرين ديگر كه درود خدا بر  ةائم

و جانشينان آخـرين   ندگويند شيعيان معترفند كه پيغمبران خزائن علم خداوند اخوان مي
 امـا  ،اند كه همان امامان معصوم باشند وارث علم نبوت) )ص(  يعني حضرت محمد(پيغمبر 

كنند  كنند آگاه نيستند و اهميت واقعي اين عقيده را درك نمي اينان به حقيقت آنچه اقرار مي
 يعنـي امامان معصوم  ةاحاطبه عبارت ديگر شناخت عموم مردم از علم و ). 122 /4 :همان(

  .وارث علم انبيا و خاتم ايشان قاصر است
 را بودن امام در زمان غيبـت  پنهانپردازند و  امام در هر زمان مي بودنسپس به ضرورت 

). 312 /4 :همان(داران واقعي ايشان  دانند نه از خواص و دوست مردم مي ةعامبودن از  پنهان
 و خداسـت  خلـق  بـر  خدا حجت كه امامي از زمان بودن خاليآيد  چنين نباشد الزم مي اگر

 واسـطة بـه  (ميـان خـود و خلقـش     شـده  كشـيده دارد و ريسمان  خداوند حجتش را برنمي
  .كند نميرا قطع )) ع(  ائمه

گويند كه امام در ميـان مـردم حاضـر     اخوان قائل به وجود و حضور امام منتظرند و مي
  ).122 /4 :همان( استمردم  جانبشناسد و اين پنهاني از  است و ايشان را مي

 ةدربـار اماميـه   ةشـيع ديـدگاه   هب» برادران باصفا و دوستان باوفا«هاي  ها و انديشه ديدگاه
اند و همين امر يكي  ذكر نكرده رسائلالبته اخوان نام امامان را در . امامت بسيار نزديك است

اسـت   گفتني. ان استبودن آن بودن يا اماميه اسماعيلياختالف نظر محققان پيرامون  داليلاز 
اخـوان   رسـائل اند كه  اساس شواهد و قرائني يادآور شده نظران معاصر بر كه برخي صاحب
  ).327 :1386فروزانفر، (خود خالي از دخل و تصرف نبوده است  ةدر تاريخ هزارسال

ـ اند  دهكراما آنچه اخوان در رسائل خود در اين حوزه بيان  اماميـه   ةشـيع هـاي   آمـوزه  هب
  .اسالمي بسيار نزديك است ةجامعدر ) ع(  معصومين ةائمپيرامون مقام و جايگاه 

خود كه  ةرسالرا در آخرين  )ص(   پيامبرامامت بعد از  ةدربارترين بيان خود  اخوان كامل
  :گويند جا كه مي آن. اند دهكرتلخيصي است از مباحث گوناگون تبيين 

بـه خـود   ) ص(  پيـامبر در زمان  ،اهللا باشد  خالفت واليت عظمي و خالفت كبري، كه همان
ايشان مفوض شده و به همين روي بعد از پيامبر اسالم خليفه كسي است كه شخص پيامبر 

اسـت و در آن بـه مـدبران و     )ع(  بيتاين واليت مخصوص اهل . به خالفت منصوب كند
. خبرنـد  از اخبارشـان بـي  مردم از اسرار ايشان آگاهي ندارند و . عالمان ديگر محتاج نيستند
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جهان كسي را از  همةآن علوم از ديگران ممتازند و در  ةواسطايشان را علومي است كه به 
. خودشان است و در آن شريك و دستياري ندارند ةويژكارهايشان . آن علوم آگاهي نيست

شيت مزند جز به  هيچ كاري از آنان سر نمي. اند روست كه سزاوار رياست و خالفت از اين
ايشان طبيبان نفوس . ، آن هم بدان هنگام كه مقتضي اظهار آن علم باشندانيبر ةارادالهي و 

  ).309 /4 :2005، الرسائل(ند ا و پزشكان ارواح

شوند كه چنين خانداني كه سـرّ خالفـت و علـم نبـوت در آن مسـتتر       اخوان يادآور مي
در  ؛سـحر و جـادو مـتهم شـدند     ند كه به دليل معجزات و كرامات بها است، همان خانداني

  ).311 /4 :همان(نبود اني برالهي و تأييد ت يمشها جز به علم و  اين ةهمكه  حالي
تر يادآور شدند كه بسـياري از شـيعيان بـه     اساس همين ديدگاه است كه اخوان پيش بر
معرفت صحيح ندارند و صـرفاً قائـل بـه جانشـيني ايشـان بعـد از       ) ع(  ائمة معصومينمقام 

بـرادران باصـفا چنـين شـناختي را     . پيامبرند و از علوم و اسرار ايشان چندان باخبر نيسـتند 
هـا   تبيين مؤلفـه . دانستند بردن به تداوم معارف نبوي پس از رحلت پيامبر اسالم مي پيالزمة 

لصفا و در اسـتمرار نبـوت الهـي از منظـري ديگـر در       ا اخوانانديشة و مختصات امامت در 
بـا  ) ع(  معصـوم امـام  . شـود  مياخوان تفسير انديشة راستاي آميختگي اخالق و سياست در 

هـاي اخالقـي و    تمسك به علم لدنّي و عصمت در حكمراني و سياست نيز نگاهبان ارزش
با ايـن بيـان كـه    آن را  )ص(  خاتمسياستي كه پيامبر . انساني و مروج سياست اخالقي است

 اسـت   كـرده بيـان  » هـا و مكـارم اخالقـي مبعـوث شـدم      من براي تكميل و تعميم ارزش«
  ).405 /66 :1403مجلسي، (

  
  گيري نتيجه .6

هاي اخالقي و انساني سبب تبـاهي   هنجارها و ارزش ةمالحظالصفا سياست را بدون  اخوان
هـاي چنـين    نشـانه . دنـد كر مـي تعبيـر  فاضـله   و از آن به سياست جسماني يا غير اند دانسته 

. انصافي حكمرانان در حق مـردم و رعيـت اسـت    سياستي دنياگرايي، قهر و غلبه، ستم و بي
گـاه از اهـداف تربيتـي و     علـوم و فنـون هـيچ    دربارة رسائلدر  گوناگوناخوان در مباحث 

كـه  انـد   دهكراي تبيين  تعاليم خود را به گونه همةو غايت  اند هنجارهاي اخالقي غافل نشده
هاي  در آموزه. قرار گيرد ،ويژه در جهان پس از مرگ به ،بختي آدمي در مسير سعادت و نيك
در صورتي مطلـوب اسـت كـه آميختـه بـا هنجارهـا و        فقطاخوان حكمراني و فرمانروايي 

  .هاي انساني و الهي باشد ارزش
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كـه در   ،بختـي جاويـد   سعادت و نيك ةمقولها از  اخوان بر اين باور بودند كه اگر انسان
دور شـوند و در   ،شـود  نوعان و تهذيب نفس حاصل مي پرتو ايمان و سلوك اخالقي با هم

بندي به اصول اخالقي  جايگاه قدرت و حكمراني قرار گيرند، سياست از مدارِ اخالق و پاي
عبـاس و    بنـي اميـه و    بنـي  ةغاصـبان اخالقـي و   حكمراني غير. شدو انساني خارج خواهد 

ـ ) ص(  خـاتم دورشدن مدار قـدرت سياسـي از حكمرانـي جانشـينان واقعـي پيـامبر         ةنمون
  .گرفتن سياست از اخالق است فاصله

تساهل و مداراي برادران در تحمل عقايـد و مـذاهب ديگـران و فروننهـادن دانشـي از      
اي از حقيقت، آن هم حدود هشت قرن قبـل از   ها و كتابي از كتب، به اميد يافتن بارقه دانش

ها  آموزه ةمطالعچنين نگرشي كه مبتني بر . استبرانگيز  زمين، انديشه مغربتحوالت فكري 
و باعـث تفـاوت    رددادر فرهنـگ شـيعي ريشـه    اسـت  اقوام و ملل بوده  گوناگونو علوم 
شده  ،هاي ظاهرگرا در جهان اسالم ويژه گروه به ،هاي ديگر مسلمان هاي ايشان از گروه آموزه
افـراد  صـدر و وسـعت نظـر اخـوان بـود،       ةسعچنين برداشت و رويكردي كه مبين . است

فكـر مسـلمان    الصـفا در واقـع جمعيـت روشـن     اخـوان . كـرد  مي دشمنها  بيشتري را با آن
زمـين، چنـين رويكـرد     مغـرب ها قبل از تحوالت  كه قرن اند مذهب در آن دوران بوده شيعه

تفـاوت گفتمـان اخـوان در    . دنـد كرمتساهالنه و در عين حال هنجاري و اخالقي را تبيـين  
توجه و تعمق است، درخور زمين در اين حوزه نيز  مغرببا گفتمان متفاوت سكوالر  رسائل

و رسـتگاري در دنيـا و   هاي ديني و اخالقـي   بندي استوار به ارزش زيرا اخوان در عين پاي
  .دان دهكرخود را تبيين  ةمتساهالنهاي  عقبي ديدگاه
كوشيدند فضائل اقوام و نژادهاي گوناگون و همچنين پيـروان   با فراست مي الصفا اخوان

هاي ديگر را به پيروان خود گوشـزد و در جهـت اهـداف علمـي، تربيتـي و اخالقـي        آيين
بايست از امتيازات  اخوان با همين نگرش متساهالنه مي به باور. ندكنها استفاده  خويش از آن

  .در مسير تكامل و تعليم و تربيت بهره جست گوناگونهاي  ينياقوام و پيروان آ
مـرد كامـل و از   «: كردند ميهاي ذاتي و اكتسابي انسان كامل را چنين تبيين  اخوان بايسته

و تحصيالت عراقي داشته باشد و در  لحاظ اخالقي وارسته بايد از ايران برخيزد، ايمان عربي
سـرياني و در علـوم    يزيركي مانند يهوديان و در رفتار مانند عيسويان و در تقوي مانند راهب
 صوفي و داراي اخـالق  جزئي يوناني و در تعبير اسرار و بصيرت هندي و در زندگي معنوي

متساهالنة نيز متأثر از نگرش اخوان عقيدة اين ). 317 /2 :2005، الرسائل(» ملكي و رباني باشد
  .ها و علوم آنان بوده است هاي مطلوب اقوام و ملل گوناگون و آموزه ايشان در كسب ويژگي
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از امـر   برخاسـته و ) ص(  اسـاس نـص پيـامبر    آن را بـر  الصـفا  اخوانكه » امامت« ةنظري
و محبـت خالصـانه نسـبت بـه      )ع(  هائمو ضرورت پيروي از پيامبر و  اند دهكر بيانخداوند 

هـاي   ، فراز مهـم ديگـري از انديشـه   ندا ايشان را شرط نيل به سعادت و رستگاري قرار داده
هاي  پرداختن به اين ديدگاه اخوان و تشريح هر يك از آموزه. كالمي و سياسي اخوان است

 قـام م درهـاي اخـوان    در آمـوزه  تشـيع . يادشده در اين حوزه نيازمند پژوهشي ديگر اسـت 
مذهب حق و مستند به صاحب شريعت با محوريت امامت ضامن و حافظ احكـام نـاب و   

  .خالص اسالمي و در اجتماع نيز مروج سياست اخالقي است
  
   نوشت پي

 

آنهم اسماعيليه، و حكي عن الريـاض بعـض مايـدل علـي تشـيعهم و كتـب إلينـا السـيد          واالصح. 1
الدين من قم أن مؤلّفه هو احمد بن عبداهللا بن محمد بن اسماعيل بن العلوي الصادقي من دعاة  شهاب

  .الجامعة بجامعة المسمي التلخيص هذا تلخيص و بالجامعة الموسوم تلخيصهاالسماعيلية و له 
 الكتب، منالعلوم، أو يهجروا كتاباً  منتعالي، أن اليعادوا علماً ... بالجمله ينبغي ألخواننا ايدهم  و. 2

 العلـوم  يجمع و كلها المذاهب يستغرق مذهبنا و رانيا ألنّ المذاهب، من مذهب علي يتعصبوا ال و
  .جميعها

اولها السياسة النبوية، و الثانية السياسة الملوكية، و الثالث السياسـة  : علم السياسة و هي خمسة أنواع .3
  .العامية، و الرابع السياسة الخاصية، و الخامس السياسة الذاتية

ة  علـي  الشـريعة  حفظ معرفة فهي الملوكية السياسة أما و. 4 بـاالمر  الملّـة  فـي  السـنة  حيـاء  ا و االمـ 
 رد و الشـريعة  صـاحب  رسـمها و النهي عني المنكر، باقامة الحدود، و انفاذ االحكام الّتي  بالمعروف
 االنبيـاء  خلفـاء  بهـا  يخـتص  السياسـة  هذه و االخيار، نصرة و االشرار، كف االعداء، قمع و المظالم،
  .المهديون واالئمة عليهم، اهللا صلوات

منه، أنّه قد تناهت دولة اهل الشر و ظهـرت  بروح و قد تري ايها االخ البار الرحيم، ايدك اهللا و ايانا . 5
قوتهم و كثرة افعالهم في العالم في هذا الزمـان، و لـيس بعـد التنـاهي فـي الزيـادة اال االنحطـاط و        

ه إلـي امـه، و    كل دهر و زمان و دور و قمن و اعلم بانّ الدولة و الملك ينتقالن . النقصان ران من امـ
  .، و من بلد إلي بلدبيتمن اهل بيت إلي اهل 
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